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A) Preparando-se para a Conquista (1:1 a 5:15) 

  

B) A Conquista de Canaã (6:1 a 12:24) 

  

C) A Divisão do Território (13:1 a 21:45) 

  

D) Acontecimentos Finais (22:1 a 24:33) 

JOSUÉ – Esboço* 

*c f  Bíblia Vida Nova. Ed. Vida Nova. 8ª ed. 1980  



 Provavelmente Josué e outros (24:29-33). O 

livro não se atribui autores e sua forma atual 

é uma compilação posterior aos fatos que 

narra. 

 Data provável: 1450 – 1370 aC 

 Lugar: Canaã 

 Frase chave: Vitória 

  

JOSUÉ – Autoria e Datas 



Não deixe de falar as palavras deste Livro 

da Lei e de meditar nelas de dia e de 

noite, para que você cumpra fielmente 

tudo o que nele está escrito. Só então os 

seus caminhos prosperarão e você será 

bem-sucedido. (24:15) 

  

JOSUÉ – Versículo chave 



 

 

 Canaã era ocupada por povos corruptos e 

brutais; prostituição de ambos os sexos; 

sacrifícios de crianças; sincretismo religioso. 

Josué foi ordenado a destruí-los e desarraigá-

los completamente. 
 

 Nações mais experientes e “tecnológicas” do 

que os nômades recém-chegados 
 

 Praticamente, todos esses povos estavam 

estabelecidos na forma de cidades-estado. 

 

  

JOSUÉ - Contexto 



JOSUÉ - Análise 

 A missão de conquistar Canaã é dada a 

Josué, sucessor de Moisés. Boa parte do livro 

descreve essa conquista. 

 As dificuldades, lutando com forças mais 

numerosas e experientes é contrastada com 

a intervenção miraculosa de Deus em 

resposta à obediência pela Fé. 

 Os acontecimentos narrados trazem luz para 

se entender o contexto do livro seguinte 

(Juízes) 

 



JOSUÉ - Análise 

Conceitos básicos (WALTON, 2007, p 194) 

• A fidelidade de Deus no cumprimento das  

  promessas da aliança. 

• A importância da obediência 

• A conquista e divisão da terra 

 

  



JOSUÉ – Aplicação Geral 

 Canaã significa entrar na posse das bençãos 

da salvação. É resultado da graça de Deus! 
 

 Não é um mar de rosas, mas um campo de 

batalha onde aprendemos a depender de 

Deus. 
 

 Deus permite a dificuldade para nos provar e 

para nos fazer crescer em maturidade e 

conhecimento do Seu poder. 
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A) Invasão de Canaã  (1:1 a 2:5)  
 

B) O Reinado dos Juízes (2:6 a 16:31)  
 

 1) Otniel                                  8) Jair 

 2) Eúde                                   9) Jefté 

 3) Sangar                              10) Ibsã 

 4 e 5) Débora e Baraque *    11) Elom 

 6) Gideão                              12) Abdom 

 7) Tola                                   13) Sansão 
 

C) Apêndices (17:1 a 21:25) 

JUÍZES – Esboço* 

*c f  Bíblia Vida Nova. Ed. Vida Nova. 8ª ed. 1980  
* CO-REGENTES 



 Provavelmente Samuel compilou os 

diversos relatos existentes dando 

forma ao livro como o temos hoje. 

 Data provável : 1043 – 1004 Ac 

 Local: Israel 

 Frase chave: Ciclos de falhas 

  

JUÍZES - Autoria e Datas 



Mas, quando o juiz morria, o povo voltava a 

caminhos ainda piores do que os caminhos dos 

seus antepassados, seguindo outros deuses, 

prestando-lhes culto e adorando-os. 

Recusavam-se a abandonar suas práticas e 

seu caminho obstinado. (2:19) 

  

JUÍZES – Versículo chave 



 Israel conquista a terra com Josué, mas 

deixam focos de resistência que as tribos tem 

que destruir. 

 Essas culturas passam a representar um 

apelo constante à imitação de costumes, 

crenças e práticas. 

 Israel passa da vida tribal, nômade e 

desintegrada à organização federativa de 

tribos e, depois, à monarquia. 

 O período dos Juízes é marcadamente 

turbulento e cobre aprox. 400 anos. 

 

  

JUÍZES - Contexto 



JUÍZES - Análise 

 Os juízes atuavam como magistrados civis e 

militares, em tempos de guerra e de paz. 

 

 Eram líderes levantados por Deus em tempos 

de emergência nacional. 

    Então o Senhor levantou juízes ... (2:16) 

 

 Convocavam as tribos (nem sempre todas...) 

para agirem em conjunto ... 

  



Conceitos básicos (WALTON, 2007, p 210) 

• Os ciclos do período dos Juízes 

• Desobediência à aliança pelo povo, pelos     

   sacerdotes e líderes tribais. 

• Justiça e graça de Deus 

• O papel do Espírito do Senhor 

• Provisão divina de liberdades 

  

JUÍZES - Análise 



A Ordem das 

7 apostasias 

Referência 

Bíblica 
Conquistador 

Duração 

(anos) 
Libertador e Juiz 

Apostasia 1ª 

Apostasia 2ª 

Apostasia 3ª 

Apostasia 4ª 

Apostasia 5ª 

Apostasia 6ª 

Apostasia 7ª 

3:1-11 

3:12-31 

4 - 5 

6, 7 - 8:32 

8:33-9-10:5 

10:6-12 

13, 14, 15, 16 

Cusã-Risataim  

Rei de Mesopotânia 

Rei de Moabe e Filisteus 

Jabim, rei de Canaã 

Midianitas Guerra Civil 

Amonitas 

Filisteus 

8  

18  

20  

7  

18  

40  

  

Otniel 

Eude e Sangar 

Débora e Baraque 

Gideão 

Abimeleque, Toia e Jair 

Jefté, Ibzá, Elom e Abdom 

Sansão 

JUÍZES - Análise 
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JUÍZES – Aplicação Geral 

 Deus se faz presente na história humana e na 

vida de seu povo. 
 

 Negligenciar o que Deus pede e correr atrás 

de “ídolos” (lato senso) e modismos do 

mundo leva ao castigo. 
 

 Contudo, arrependimento e mudança de 

caminho produz misericórdia e favor de Deus. 
 

 Não se engane: Deus trata as nações cf sua 

atitude em relação às suas leis morais. 
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A) Dificuldades enviadas por Deus (1:1-5)    

B) Decisões importantes (1:6-22) 

C) Um encontro surpreendente (2:1-23) 

D) Dedicação de todo coração (3:1-18) 

E) Redenção Completa (4:11-17) 

F) Genealogia de grande significado (4:18-22) 

RUTE - Esboço* 

*c f  Bíblia Vida Nova. Ed. Vida Nova. 8ª ed. 1980  



 Autor desconhecido, mas alguns situam o 

relato na época da dinastia davídica (4:17) 

 A abertura “Na época dos juízes ...” (1:1) 

pressupõe que a narrativa é posterior a 

esse período. 

 Lugar: Moabe / Belém 

 Frase chave: Amor Fiel 

  

RUTE - Autoria e Datas 



Rute, porém, respondeu: "Não insistas comigo 

que te deixe e que não mais te acompanhe. 

Aonde fores irei, onde ficares ficarei! O teu 

povo será o meu povo e o teu Deus será o 

meu Deus! (1:16) 

  

RUTE – Versículo chave 



RUTE - Contexto 

 No período do Juízes o povo oscila entre 

períodos de apostasia e obediência. 

 A consequência dessa desordem religiosa 

é também a desordem social e moral. 

 É evidente que Israel como que já 

acostumou com os “estrangeiros” vivendo 

em suas terras. 

 

 

 

  



 No turbulento período de Juízes, 

encontramos testemunhos de pessoas 

tementes a Deus. 
 

 O livro descreve a graça e o amor de Deus 

a favor de uma família de israelitas. 
 

 Essa narrativa histórica, entre outras, 

provavelmente era lida como parte das 

comemorações da festa de Pentecostes 

(Festa das Semanas)   

  

RUTE - Análise 



 É evidente que a narrativa aponta para a 

intervenção de Deus assegurando seu 

propósito gracioso em Cristo. 
 

 A fiel moabita Rute tem lugar na 

ascendência de Cristo, deixando claro o 

aspecto universal e transcendente do amor 

e da fidelidade de Deus. 
 

RUTE - Análise 



Conceitos básicos (WALTON 2007, p 222) 
 

• Fidelidade e lealdade de Deus estimulada pela 

fidelidade e lealdade entre as  pessoas. 
 

• A luz da lealdade espalhada durante a 

apostasia do período dos juízes. 
 

• Demonstração da fé de Davi como legado de 

seus ancestrais. 
 

• Introdução do conceito de resgatador. 

  

RUTE – Aplicação Geral 
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A) Nascimento, chamado e dedicação de 

Samuel (1:1 a 2:11) 
 

B) Fracasso de Eli e iniciação de Samuel (2:12  

     a 3:21) 
 

C) Guerra contra os Filisteus (4:1 a 7:14) 
 

D) Fim do juizado e início da monarquia (7:15 a  

     8:22) 

 

  *c f  Bíblia Vida Nova. Ed. Vida Nova. 8ª ed. 1980  

I SAMUEL - Esboço* 



 

E) Saul – a primeira dinastia (9:1 a 15:35) 
 

F) Da escolha de Davi à morte de Saul (16:1 a   

    35:13) 

 

  

*c f  Bíblia Vida Nova. Ed. Vida Nova. 8ª ed. 1980  

I SAMUEL - Esboço* 



A) Atividades de Davi após Saul (1:1 a 4:12) 

B) Davi reina sobre Judá e Israel (5:1 a 15:6) 

C) A rebelião de Absalão (15:7 a 18:5)  

D) Queda de Absalão e retorno de Davi (18:6 a 

24:25)  

II SAMUEL - Esboço* 

*c f  Bíblia Vida Nova. Ed. Vida Nova. 8ª ed. 1980  



 Samuel, Natã, Gade e, provavelmente, 

relatos de anônimos compilados por eles.  
 

... estão escritos nos registros do vidente 

Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade 

(I Cr 29:29) 
 

 Data Provável:  900 aC 
 

 Lugar: Israel 
 

 Frase chave: Reino Estabelecido 

  

 I e II SAMUEL – Autoria e Datas 



Agora, aqui está o rei que vocês escolheram, 

aquele que vocês pediram; o Senhor deu um 

rei a vocês. (I Sam 12:13) 

  

I e II SAMUEL – Versículo chave 



 I Samuel registra a transição da época dos 

juízes (a era teocrática) para a instituição da 

monarquia na terra. É como um elo entre 

esse período e o da monarquia, que se inicia 

com Saul. 

 

 II Samuel registra o reinado de Davi e a 

consolidação de sua dinastia como rei sobre 

Juda e Israel. 

  

I e II SAMUEL - Contexto 



I e II SAMUEL - Análise 

 Samuel é o último Juiz e o primeiro Profeta 

– homem de grande discernimento 

espiritual. 

 

 Totalmente comprometido com a realização 

dos propósitos de Deus. 

 

 Embora não fosse descendente de Arão, 

sucedeu Eli no exercício do sacerdócio. 



I e II SAMUEL - Análise 

 Esteve envolvido tanto na indicação quanto 

na destituição de Saul, e na escolha de 

Davi, como reis de Israel. 
 

 Saul é exemplo de força, mas sua falta de 

constância, instabilidade emocional e 

medos, corrompem seus relacionamentos - 

principalmente com Deus.  
 

 Davi é o exemplo de liderança, sabedoria e 

coragem. 



I e II SAMUEL - Análise 

 Davi sabia julgar a natureza humana, 

discernir e decidir acertadamente. 
 

 Poeta e músico habilidoso e inspirado. 
 

 É mostrado como um homem comum 

quando confrontado com a tentação. 
 

 Percebe claramente o propósito de Deus em 

relação a Israel e à vinda do Rei Messiânico 

e se prepara para isso. 



I e II SAMUEL - Análise 

Conceitos básicos  (WALTON, 2007, p 227) 

• A Instituição da monarquia. 

• A importância da soberania divina 

• O processo de estabelecimento da aliança    

   com a casa de Davi 

  



I e II SAMUEL – Aplicação Geral 

 Deus conhece o coração humano desde a 

mais tenra idade e age para cumprir sua 

vontade. Ensinar as crianças sobre Deus é 

nossa responsabilidade desde muito cedo. 
 

 Deus é fiel aos pais, nos filhos, quando 

esses consideram seus filhos como dádivas 

de Deus e os dedicam à vontade de Deus. 

Ana provou isso e pode se alegrar toda a 

sua vida pelo que Samuel se tornou perante 

Deus 
 



I e II SAMUEL – Aplicação Geral 

 Sermos “sacerdócio real” exige dedicação e 

compromisso com o trabalho e com a 

família. Eli e seus filhos são um contra-

exemplo disso ...  
 

Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio 

real, nação santa, povo exclusivo de Deus, 

para anunciar as grandezas daquele que os 

chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 

I Pe 2:9 



I e II SAMUEL – Aplicação Geral 

 Firmeza de propósito e confiança n’Ele é o 

que Deus espera de todos nós. Obediência é 

o que importa, religiosidade não engana a 

Deus. Saul fracassou nisso. 
 

Acaso tem o Senhor tanto prazer em 

holocaustos e em sacrifícios quanto em que se 

obedeça à sua palavra? A obediência é melhor 

do que o sacrifício, e a submissão é melhor do 

que a gordura de carneiros. I Sam 15:22 



I e II SAMUEL – Aplicação Geral 

 Não importa o tamanho do problema ou o 

desafio. Quando confiamos, nos dispomos e 

deixamos Deus agir, vencemos. 
 

 

Você vem contra mim com espada, com lança 

e com dardo, mas eu vou contra você em nome 

do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos 

de Israel, a quem você desafiou. 

I Sam 17:45 



I e II SAMUEL – Aplicação Geral 

 Não importa a quanto tempo caminhamos 

com Deus ... afrouxar a atenção e se distrair 

com o que agrada nossos sentidos conduz a 

situações de pecado !! 
 

 

Por que você desprezou a palavra do Senhor, 

fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, 

o hitita, com a espada dos amonitas e ficou 

com a mulher dele. II Sam 12:9 



I e II SAMUEL – Aplicação Geral 

 O arrependimento e a mudança de caminhos 

encontra um Deus misericordioso, perdoador 

e restaurador !! 
 

Depois Davi consolou sua mulher Bate-Seba e 

deitou-se com ela, e ela teve um menino, a 

quem Davi deu o nome de Salomão. E o 

Senhor o amou e, por isso, enviou o profeta 

Natã para dizer a Davi que, o menino deveria 

chamar-se Jedidias. II Sam 12:24-25 



I e II SAMUEL – Aplicação Geral 

 Davi tinha a percepção correta de que Deus 

tinha um propósito para a ETERNIDADE 

com sua linhagem e viveu nessa 

perspectiva!! 
 

"A minha dinastia está de bem com Deus. Ele 

fez uma aliança eterna comigo, firmada e 

garantida em todos os aspectos. Certamente 

fará prosperar em tudo e concede-me tudo 

quanto desejo. II Sam 23:5 


